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Melhor ser um rato na boca de um gato  

que um homem nas mãos de um advogado.

Antigo provérbio espanhol
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introdução

As leis podem ter sido inventadas para facilitar e organizar 
a vida em sociedade, mas não as reunidas neste livro. Afi-
nal, qual é a vantagem de viver num lugar que prevê a 
pena de morte para quem beijar uma mulher em público, 
como na Grécia? Ou na Dinamarca, onde, antes de dar a 
partida no carro, é obrigatório verificar se não há crianças 
escondidas debaixo do automóvel? E o que pode ser pior 
do que uma lei da cidade colombiana de Cali, que manda 
a mãe presenciar o desvirginamento da filha? 

Felizmente, a maioria dessas leis estapafúrdias não tem a 
menor aplicação legal. Elas foram criadas em situações 
muito específicas, que se perderam no tempo, difíceis de 
conhecer e até de imaginar. Em alguns casos – como na 
proibição ao sexo com porcos-espinhos, na Flórida –, é 
melhor mesmo nem imaginar. 

Porém, ainda que não sejam evocadas no dia a dia dos tri-
bunais, essas leis continuam lá, no papel. O recorde de leis 
es drú xulas, não vai ser difícil perceber, pertence aos Esta-
dos Unidos, que para isso contam com uma forcinha extra 
das (cinquenta) legislações estaduais. Mas o restante do 
mundo, justiça seja feita, não faz feio e contribui bastante 
para engordar essa lista de leis mais ridículas do planeta. 
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proibido, pero no mucho

2 Crianças não podem comprar cigarro na Austrália. Mas, 
se quiserem fumar, tudo bem.

2	 Em Utah (EUA), é considerado crime detonar armas nu-
cleares, mas é permitido possuí-las.

2 Na Suécia, é proibido contratar os serviços de uma pros-
tituta. A prostituição, no entanto, é uma atividade legal. 

2 No Texas (EUA), a legislação permite que uma galinha 
transe com você, mas proíbe que você transe com ela.

2 É ilegal produzir, estocar, vender e comprar absinto na 
Suíça, mas seu consumo é perfeitamente legal. 

homens não podem...

… usar saias na Itália. A pena pode ser uma temporada na 
cadeia (o que é especialmente desagradável se você as 
estiver usando).

… atender pacientes do sexo feminino caso sejam médi-
cos, na Arábia Saudita.

… fazer cócegas em mulheres, no estado de Virgínia (EUA).
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… bater em suas mulheres depois das 21 horas, segundo 
uma lei em vigor desde o século XVII, em Londres, na 
Inglaterra. 

… fazer xixi de pé depois das 22 horas, na Suíça.

… usar gravatas, segundo a legislação da Micronésia.

… fazer sexo em Alexandria, Minnesota (EUA), enquanto 
estiverem com hálito de cebola, alho e/ou sardinha.

… pegar em suas partes íntimas em locais públicos, na 
Itália. O ato pode trazer má sorte.

mulheres não podem…

… usar minissaias ou outras roupas consideradas “provo-
cantes” durante seu horário de expediente nas reparti-
ções públicas de Guadalajara, no México.

… vestir uma fantasia de Papai Noel, em Minnesota (EUA).
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… ligar para um homem convidando-o para um encontro, 
em Dyesburg, Tennessee (EUA).

… fazer permanente no cabelo de um homem, em Liden-
hurst, Nova York (EUA).

… aparecer em público, na Arábia Saudita, a não ser que 
estejam acompanhadas de um homem da família.

… exercer a medicina ou dirigir um carro, na Arábia Sau-
dita.

… amamentar em público, no estado de Ohio (EUA). 

… tirar a roupa em frente à foto de um homem, na cidade 
de Oxford, também em Ohio (EUA). 

… comer chocolates ao usar o transporte público, na Ingla-
terra. 

… dormir com a cabeça em um secador de cabelo, na Fló-
rida (EUA), sob ameaça de multa tanto para a mulher 
quanto para o dono do salão de beleza.

… pular de paraquedas na Flórida (EUA), aos domingos, 
se forem solteiras. Se contrariarem essa determinação, 
poderão ser multadas e até presas.

… falar palavrões, de acordo com a legislação de Logan, 
Utah (EUA). 
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… usar dentaduras sem autorização por escrito de seus 
maridos, no estado de Vermont (EUA).

… usar calças compridas, em Tucson, no Arizona (EUA). 

… conversar na rua com um homem casado, em Dakota do 
Sul (EUA).

… trabalhar fora de casa sem a autorização do marido, na 
Turquia.

Justiça sem calça
Um juiz de Washington, nos Estados Unidos, processou uma 
família de sul-coreanos, donos de uma lavanderia, em 54 
milhões de dólares. Em 2005, quando o juiz Roy Pearson 
foi buscar um terno na tinturaria Custom Cleaners, percebeu 
que a calça havia desaparecido. O juiz então pediu uma 
indenização de cerca de mil dólares. A calça, no entanto, 
apareceu e foi devolvida ao juiz. Assim, a família Chung 
achou que não devia mais nada a ele. Ledo engano. Pearson 
multiplicou a multa de cerca de 15 mil dólares das leis de 
defesa do consumidor pelo número de dias, cerca de 1.200, 
e pelo número de réus: pai, mãe e filho. O caso foi julgado 
em 2007 e o juiz perdeu a causa. 
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ainda bem que avisaram 

2 Uma lei na Itália alerta que é proibido ser charlatão pro-
fissional.

2 Em Chicago (EUA), é proibido comer em um estabeleci-
mento que esteja pegando fogo. 

2 Os cidadãos de Wisconsin (EUA) são proibidos de assas-
sinar seus inimigos.

2 No Canadá é ilegal embarcar num avião que já esteja 
em voo.

2 Os legisladores de Boise, em Idaho (EUA), decidiram 
proibir os moradores da cidade de pescar montados no 
lombo de uma girafa. 

2 Quem amarrar um elefante a um parquímetro, na Flórida 
(EUA), vai pagar o mesmo valor cobrado de um veículo 
estacionado.

2 Não é permitido aterrissar ou estacionar discos voado-
res nas vinhas da França.

2 Na Inglaterra, as camas não devem ultrapassar a janela.

2 Em Nova Escócia, no Canadá, é proibido regar a grama 
quando está chovendo.
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2 De acordo com a legislação de Nova York (EUA), é crime 
fazer qualquer coisa contra a lei.

2 As pessoas não podem assobiar debaixo d’água em Kla-
math Falls, Oregon (EUA).

2 Já em Baldwin Park, Califórnia (EUA), não é permitido 
andar de bicicleta dentro de piscinas.

2 Em Oklahoma (EUA), há uma lei que proíbe que pessoas 
hipnotizadas sejam colocadas em uma vitrine.

2 Em Nova York (EUA), é proibido andar com sorvete de 
casquinha na bolsa. A lei, no entanto, só é válida para 
os domingos. Já em Lexington, Kentucky, a regra vale 
para todos os dias da semana.

2 Ainda em Nova York, as mulheres podem praticar 
topless, desde que não seja com fins lucrativos.

2 Em Liverpool, na Inglaterra, o topless é liberado para as 
vendedoras de lojas de peixes tropicais. E somente para 
elas.

2 É proibida a entrada de monstros na cidade de Seattle 
(EUA).

2 Nem pense em levar ursos à praia na cidade de Haifa, 
em Israel.

2 Na Flórida (EUA), é proibido vender crianças.

 Leis Curiosas.indd   16 6/24/09   5:15:34 PM



[ 17 ]

Flagrantes ridículos

2 Na Tailândia, Kim Lee Chong, um senhor de 61 anos, foi 
condenado a 15 anos de prisão por tentativa de manter 
relação sexual com um elefante. Ele foi preso em flagran-
te no momento em que se preparava para subir – com 
as calças arriadas – num caixote colocado atrás do ani-
mal. Ele justificou a ação alegando que o elefante seria a 
reen c ar nação de sua mulher, morta 28 anos antes.

2 Um homem de trinta anos foi condenado, em Hong Kong, 
a trinta meses de prisão por ter experimentado lingerie 
feminina no provador de uma loja de departamentos.

2 Uma motorista inglesa foi multada em trinta libras por 
dirigir segurando uma maçã. A enfermeira Sarah Mc-
Caffery, de 23 anos, decidiu não pagar a multa e contes-
tar na Corte. No Tribunal, a polícia apresentou até fotos 
aéreas do caso, e o presidente da bancada, Ken Buck, 
alegou que o carro não estava sob o controle de Sarah. 
Conclusão: a enfermeira foi multada em mais 160 libras.

Espinhas em euros

Um rosto com espinhas rendeu, a uma modelo alemã, 

uma indenização de 11 mil euros. A moça, contratada 

para uma campanha fotográfica de uma joalheria, foi 

demitida após a sessão de fotos por causa das espi-

nhas. A demissão foi considerada improcedente e o 

Tribunal de Munique acabou condenando o joalheiro.
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os crimes mais insignificantes

2 Os cidadãos do Havaí (EUA) não podem enfiar moedas 
nas orelhas.

2 Colocar o dedo no nariz, aos sábados, é proibido em Is-
rael.

2 Andar de carrossel num domingo é uma infração em 
Idaho (EUA).

2 Não é permitido adormecer dentro de uma fábrica de 
queijos em Dakota do Sul (EUA).

2 Arremessar bolas de neve é ilegal em Provo, Utah (EUA). 
A pena pode ser uma multa de cinquenta dólares.

2 É contra a lei comprar sorvete depois das 18 horas em 
Newark, Nova Jersey (EUA).

2 Qualquer tipo de pirulito é proibido no estado de 
 Washington (EUA).

2 No Canadá é proibido pagar uma conta de ciquenta cen-
tavos apenas com moedas de um centavo.

 Leis Curiosas.indd   18 6/24/09   5:15:34 PM



[ 19 ]

tolerância zero 

2 Homossexuais podem ser expulsos de Cingapura.

2 No Paquistão, o homem pode matar a filha ou a irmã 
suspeita de ter feito sexo fora do casamento. Em casos 
de estupro, as vítimas – as mulheres – é que podem 
acabar na cadeia.

2 Uma mulher traída pode matar o marido, em Hong Kong, 
desde que faça o serviço usando apenas as mãos. Já a 
amante do marido infiel pode ser morta de qualquer 
outra maneira.

2 Quem cortar um cacto no Arizona (EUA) pode pegar 25 
anos de prisão.

2 No Alabama (EUA), quem for pego colocando sal nas 
linhas ferroviárias pode ser punido com a pena de 
morte.
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leis grudentas

2 É proibido mascar chiclete nos metrôs de Cingapura. 
Quem ousar desrespeitar essa lei pode ser multado ou 
preso.

2 Chicletes também significam encrenca na Tailândia. 
Quem for flagrado cuspindo seu chiclete na calçada re-
cebe uma multa pesada. E, se não pagar, vai para a 
cadeia.

tolerância mil

2 A multa para quem lançar um míssil em uma área não 
permitida no Canadá é de 75 dólares.

2 Não mais que cinco pelos de rato ou pedaços de excre-
mento podem ser deixados em 1 quilo de arroz, trigo, 
milho ou outros grãos. Quantidade superior é terminan-
temente proibida pela lei da Índia.

Salsichada

Na Flórida (EUA), um homem foi multado em 

quinhentos dólares depois de agredir sua 

mãe com um pacote de salsicha de 1,5 quilo. 

Gregory Allen Praeger, de 46 anos, feriu a 

cabeça de sua mãe e assumiu o “crime”.
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